
 

 

 

 

 

Χώρος Υπογραφών 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.   Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή ΤΚ 54 621 Θεσσαλονίκη -  2316 018635 

2316 018634 Website: http://www.thessinnozone.gr Email:info@thessinnozone.gr 

 

 

 

 

 

 

 

               Θεσσαλονίκη, 10/08/21                                                                                                     

 Αρ. Πρωτ. 331 

                                                                                                   

                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει   

2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων 

Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 3004881/ΥΔ1244  

3. Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract)  B6.3a.11 

4. Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Partnership Agreement)  

5. Τα στοιχεία: 

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ : 21REQ009053339 2021-08-10 

Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ : 21REQ009053646 2021-08-10 

 

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των 

παραδοτέων 1.1.2 και 1.1.3, προϋπολογισμού 11.300,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου με τίτλο ‘Promoting entrepreneurship by supporting promising innovative ideas 

through pre-incubating mechanisms’ και ακρωνύμιο CO-WORKING του προγράμματος INTERREG V-A CBC 

PROGRAM GREECE – BULGARIA 2014 - 2020, προσκαλεί τους: 
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1. LEVER A.E. Σύμβουλοι Ανάπτυξης  

26ης Οκτωβρίου 43 Limani Center, ΤΚ 546 27, Θεσσαλονίκη 

Τηλ. 2310 552113, φαξ 2310 552114 

Email: info@lever.gr  

2. Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με Δ.Τ. Ειδήμων Σύμβουλοι Ανάπτυξης  

ΕΡΑΤΟΥΣ 2, Τ.Κ. 55535, ΠΥΛΑΙΑ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλ. 2310/814400, φαξ: 2310/813511 

e-mail:  info@idimon.gr 

3. NEXUS Σύμβουλοι Ανάπτυξης   

Σπυρομήλιου 6, Τ.Κ. 60100, Κατερίνη 

Τηλ.: 2351036077 

Email: cons.nexus@gmail.com  

να υποβάλουν σχετική έγγραφη προσφορά η οποία θα περιέχει: 

Α) Τεχνική προσφορά. 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο έργων για την τεκμηρίωση της 

συναφούς εμπειρίας και βιογραφικά σημειώματα της προτεινόμενης ομάδας έργου. 

Συναφή έργα θεωρούνται έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή υλοποιούνται και που αφορούν: α) στη διαχείριση 

τουλάχιστον τριών (3) έργων εδαφικής συνεργασίας.  

Προς απόδειξη της εμπειρίας θα πρέπει να προσκομισθούν συμβάσεις, ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.  

Τα μέλη της ομάδας έργου απαρτίζονται από: 

• Ένα στέλεχος απόφοιτος ΑΕΙ με τουλάχιστον πενταετή (5) εμπειρία στη διαχείριση έργων στο πλαίσιο 

των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας ως υπεύθυνος έργου.  

• Ένα στέλεχος απόφοιτος ΑΕΙ με τουλάχιστον τριετή (3) εμπειρία στην οικονομική διαχείριση έργων 

στο πλαίσιο των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας ως μέλος ομάδας έργου. 

        Β) Οικονομική προσφορά. 

Τα ανωτέρω θα υποβληθούν σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει διακριτά 2 υποφακέλους 

με την ένδειξη τεχνική –οικονομική προσφορά. 

tel:00302310552113
tel:00302310552114
mailto:info@lever.gr
mailto:info@idimon.gr
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Oι προσφορές των ενδιαφερομένων εκτός της οικονομικής και τεχνικής τους προσφοράς, να περιέχουν σε 

ξεχωριστό φάκελο και τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1.    Αντίγραφο ποινικού μητρώου (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο). Η υποχρέωση αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές,   

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου,  

γ) το φυσικό πρόσωπο όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση. 

2. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) 

4. Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής 

του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα. 

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και την τεχνική περιγραφή απορρίπτεται.  

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΖΚ 

με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Οι προσφορές θα αποσταλούν στην διεύθυνση  Φ. Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή, 54621, Θεσσααλονίκη , έως και 

Τρίτη  31/08/2021 και ώρα 15.00.  Πέραν της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία προσφορά.  

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

 

Λουφάκης Κυριάκος  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η διασυνοριακή περιοχή και στις δύο χώρες, Ελλάδα και Βουλγαρία, χαρακτηρίζεται συχνά από δυσκολίες 

στην πρόσβαση της χρηματοδότησης, περιορισμένη πρόσβαση στην τεχνογνωσία των επιχειρήσεων, 

αδύναμη επίσημη και άτυπη πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες, έλλειψη υπηρεσιών υποστήριξης για την 

ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων / υπηρεσιών, ανεπαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των 

δεξιοτήτων του  και χαμηλές επιδόσεις στη διεθνοποίηση. 

Ο γενικός στόχος του έργου CO-WORKING είναι η ενθάρρυνση στη δημιουργία επιχειρήσεων δημιουργώντας 

ένα καινοτόμο οικοσύστημα στη διασυνοριακή  περιοχή, βασισμένο στην εγκαθίδρυση δύο υποστηρικτικών 

μηχανισμών προθερμοκοίτισης επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία αντίστοιχα. Σε αντίθεση με μία 

κοινή θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων, η προθερμοκοίτιδα θα υποστηρίζει μόνο επιχειρηματικά ιδέες/ έργα και 

όχι ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις.  

Tο έργο στοχεύει στην επιτάχυνση των ομάδων πρώιμου σταδίου για την εξέλιξη μιας επιχειρηματικής ιδέας 

υπό πραγματικές συνθήκες, προτού αναλάβει επιχειρηματικό ρίσκο με στόχο τη μετατροπή των αρχικών 

ιδεών σε βιώσιμες προτάσεις που ξεπερνούν τη λεγόμενη «κοιλάδα του θανάτου».  

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:  

• Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής προ-θερμοκοίτισης στη διασυνοριακή περιοχή με βάση τη διαβούλευση με 

τους τοπικούς ενδιαφερόμενους και την εμπειρική επιτόπια εργασία, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες διεθνείς 

μεθοδολογίες.  

• Η εγκατάσταση και ο εξοπλισμός δύο προθερμοκοιτίδων.  

• Η ανάπτυξη ενός Εργαλείου Διάγνωσης Επιχειρηματικής Ιδέας που σχετίζεται με μια Εργαλειοθήκη 

προθερμοκοίτισης. Σε αυτή τη βάση, ομάδες πρώιμου σταδίου μπορούν να αναπτύξουν το δικό τους Business 

Model Canvas (BMC) και να επικυρώσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες βάσει μιας μεθοδολογίας διάγνωσης 

επιχειρήσεων.  

• Η διοργάνωση των εβδομάδων εκμάθησης με στόχο να παρασχεθούν στις ομάδες του πρώτου σταδίου οι 

βασικές αρχές για την επιχειρηματικότητα, καταλήγοντας σε εκδηλώσεις.  
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• Η έναρξη ενός ολιστικού μηχανισμού επιτάχυνσης, που περιλαμβάνει εξατομικευμένη εκπαίδευση, 

υποστήριξη καθοδήγησης και κατάρτισης και επιχειρηματικές αποστολές.  

• Η διαβούλευση με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, συστάσεις πολιτικής και κεφαλαιοποίηση.  

• Η δημιουργία ενός κινητού δικτύου συμβούλων και μιας συμβουλευτικής μονάδας ανάμεσα στις δυο 

περιοχές του έργου και πέρα από το τέλος του έργου. Ολόκληρος ο μηχανισμός υποστήριξης αναμένεται να 

διασυνδεθεί με τα Γραφεία Σταδιοδρομίας των Πανεπιστημίων και με οποιοδήποτε άλλο οργανισμό που 

σχετίζεται με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στη διασυνοριακή περιοχή. 

Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:  

• (150) πιθανοί φιλοξενούμενοι επιχειρηματίες και ομάδες λαμβάνουν υποστήριξη στις Bootcamp Weeks.  

• (300) συμμετέχοντες συμμετέχουν σε ημέρες επίδειξης και συναντήσεις.  

• (150) νέοι επιστήμονες, (150) τοπικές εταιρείες, (40) υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και (25) ειδικοί κάνουν 

χρήση του σχεδίου δράσης για τη στρατηγική προ-θερμοκοίτισης στη διασυνοριακή περιοχή, το σχέδιο 

δράσης πολιτικής, την εργαλειοθήκη και τις ενότητες.  

• (150) άτομα με πολλά υποσχόμενες επιχειρηματικές ιδέες συμμετέχουν σε ολιστικό πρόγραμμα 

επιτάχυνσης πρώιμου σταδίου και (80) από αυτά κάνουν χρήση του καμβά Business Model, του Assumption 

Validation και του Business Diagnosis Tool.  

• (200) τοπικές εταιρείες επισκέπτονται το Εργαλείο διάγνωσης επιχειρηματικής ιδέας και (100) 

χρησιμοποιούν τις Ενότητες.  

• (25) ομάδες συμμετέχουν σε εκδηλώσεις pitching και παρουσιάζουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες μπροστά 

σε μια επιτροπή αξιολόγησης.  

• (15) πιθανοί επιχειρηματίες αναπτύσσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.  

• (4) θεσμικά όργανα της ΕΕ, (10) εθνικά όργανα, (30) περιφερειακά και τοπικά όργανα θα ενημερωθούν για 

τα αποτελέσματα του έργου.  

• (50 επιχειρηματίες), (10) τοπικές αρχές και (10) εκπαιδευτικά ιδρύματα συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις 

με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.  

• (10.000) πολίτες είναι η ομάδα-στόχος της Εκστρατείας ΜΜΕ.  
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• (20) υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής,  ΜΜΕ και μέλη του προσωπικού επηρεάζονται από τον οργανισμό 

αποστολών.  

• (800) επισκέψεις στον ιστότοπο ετησίως του συνολικού έργου.  

 

ΟΙ Εταίροι του Έργου είναι: 

• Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. (Επικεφαλής Εταίρος) 

• Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Εταίρος 2) 

• University Of National and World Economy (Εταίρος 3) 

• National Company Industrial Zones PLC (Εταίρος 4) 

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου CO-WORKING  ανέρχεται στις  585.712,30 € ενώ ο διαθέσιμος 

προϋπολογισμός για την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. ανέρχεται στις 266.367,00 €.   

Τα καθήκοντα του αναδόχου αναλυτικά περιλαμβάνουν: 

ΜΕΡΟΣ Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

D.1.1.2 – Οργάνωση 

Εναρκτήριας Εκδήλωσης (kick 

off meeting) του έργου στη 

Θεσσαλονίκη   

Ο Ανάδοχος θα είναι ο υπεύθυνος διοργάνωσης σε συνεργασία με την 

Αναθέτουσα Αρχή της Εναρκτήριας Εκδήλωσης του έργου. Η 

συνάντηση θα είναι διάρκειας μίας ημέρας και θα πραγματοποιηθεί 

στη Θεσσαλονίκη. Στη συνάντηση αναμένεται η συμμετοχή 20 ατόμων. 

Προβλέπονται (1) δύο ελαφριά γεύματα, (2) ένα δείπνο, (3) δύο 

διαλείμματα με καφέ & συνοδευτικά,  (4) ένας φάκελος με στυλό, 

μπλόκ, ατζέντα & πληροφοριακό υλικό για κάθε συμμετέχοντα, 

Οργάνωση-Επικοινωνία-Δημοσιότητα. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  

 Έκθεση Αναφοράς – Πρακτικά 

 Λίστα συμμετεχόντων 

 Ατζέντα-Πρόσκληση 

 Φωτογραφικό Υλικό 
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 Δελτίο Τύπου 

D.1.1.2 – Οργάνωση 2ης 

Συνάντησης Εταίρων στο 

Kardjali της Βουλγαρίας   

Ο Ανάδοχος θα είναι ο υπεύθυνος διοργάνωσης σε συνεργασία με την 

Αναθέτουσα Αρχή της 2ης Συνάντησης των Εταίρων του έργου. Η 

συνάντηση θα είναι διάρκειας μίας ημέρας και θα πραγματοποιηθεί 

στο Kardjali της Βουλγαρίας. Στη συνάντηση αναμένεται η συμμετοχή 

20 ατόμων. Προβλέπονται (1) δύο ελαφριά γεύματα, (2) ένα δείπνο, 

(3) δύο διαλείμματα με καφέ & συνοδευτικά, (4) ένας φάκελος με 

στυλό, μπλόκ, ατζέντα & πληροφοριακό υλικό για κάθε συμμετέχοντα, 

(5) Οργάνωση-Επικοινωνία-Δημοσιότητα 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  

 Έκθεση Αναφοράς – Πρακτικά 

 Λίστα συμμετεχόντων 

 Ατζέντα-Πρόσκληση 

 Φωτογραφικό Υλικό 

 Δελτίο Τύπου 

D.1.1.3 – Tεχνική Yποστήριξη 

Διαχείρισης και Διοίκησης 

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης διαχείρισης και διοίκησης 

του έργου συμπεριλαμβανομένων των αναφορών προόδου και της 

συνεχούς καθημερινής τεχνικής καθοδήγησης και παρακολούθησης 

του έργου. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  

 (4) Εκθέσεις Προόδου (Progress Reports) 

 (4) Εκθέσεις Οικονομικής Αναφοράς (Technical and Financial 

Reports) 

 (1) Τελική Έκθεση  

Ειδικότερα το παραδοτέο περιλαμβάνει: 

 Την  τεχνική υποστήριξη κάλυψης των αναγκών διαχείρισης των 

δράσεων και της εφαρμογής του έργου. Ειδικότερα περιλαμβάνεται ο 

σχεδιασμός, οργάνωση και συντονισμός των δραστηριοτήτων του 

έργου και η οργάνωση και εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης του 
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προγράμματος και ειδικότερα η κατάρτιση των εκθέσεων αναφοράς 

(ενδιάμεσων και τελικής).  

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει την καθημερινή διαχείριση και 

συντονισμό, τη σύνθεση των στοιχείων και δεδομένων που 

τροφοδοτούν οι εταίροι, προετοιμασία και σύνταξη 4 Αναφορών 

προόδου, καθώς και την υποστήριξη της ομάδας διοίκησης για τις 

ενέργειες συντονισμού μεταξύ των εταίρων. 

Ειδικότερα η εργασία περιλαμβάνει: 

1. Υποστήριξη στην τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στους 

φορείς που απαρτίζουν το εταιρικό σχήμα του έργου όπως αυτές 

απορρέουν από το Partnership Agreement, τη Σύμβαση 

Χρηματοδότησης και τα προγραμματικά έγγραφα του Προγράμματος 

(Poroject Manual, ΥΠΑΣΥΔ, κλπ.)    

2. Κατάρτιση των, ανά εξάμηνο, αναφορών προόδου φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου.  

3. Υποστήριξη έναντι των υποχρεώσεων έναντι της Κοινής 

Γραμματείας, της Διαχειριστικής Αρχής καθώς και σε κάθε άλλη 

αρμόδια αρχή, εκτός αυτών (ενδεικτικά προβλέψεις δαπανών, 

προβλέψεις συμβασιοποιήσεων, προβλέψεις απορροφήσεων) που 

ενδεχομένως ζητηθούν από αυτούς.   

4. Συμμετοχή σε συναντήσεις που αφορούν στο έργο. 

5. Μέριμνα ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από τον φορέα 

να έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες περί 

υποχρεώσεων των δικαιούχων (όπως κανόνες δημοσιότητας, κανόνες 

τήρησης υποχρεώσεων ως προς τα λογότυπα του προγράμματος, κλπ.)  

6. Σύνταξη εισηγήσεων προς την αρμόδια, για την κατάρτιση των 

τευχών δημοπράτησης, υπηρεσία. Οι εισηγήσεις θα περιλαμβάνουν 

την αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, τον αναλυτικό 

υπολογισμό του οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

τεχνικό δελτίο πράξης, καθώς και κάθε άλλο διευκρινιστικό στοιχείο 

που ενδεχομένως ζητηθεί από την υπηρεσία.    
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7. Παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του έργου με σκοπό 

την πληρέστερη δυνατή συμπλήρωση των εξαμηνιαίων αναφορών 

προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.    

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Χρόνος Παράδοσης 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

D.1.1.2 – Οργάνωση 

Εναρκτήριας Εκδήλωσης (kick 

off meeting) του έργου στη 

Θεσσαλονίκη   

Εντός δύο (2) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης 
Μ1 – Μ2 

D.1.1.2 – Οργάνωση 2ης 

Συνάντησης Εταίρων στο 

Kardjali της Βουλγαρίας   

Εντός πέντε (5) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης 
Μ4 – Μ5 

D.1.1.3 – Technical or scientific 

Expertise 

Από την υπογραφή της σύμβασης 

έως την ολοκλήρωση του έργου 
Μ1-Μ24 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

κατά 15% από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.  

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται στην πράξη Culture Lands,  η οποία έχει ενταχθεί στο Interreg 

ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 με βάση την Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) B6.3a.11. Η 

παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 11.300,00   € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).  
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Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά παραδοτέο είναι η εξής:  

 

α/α Είδος εργασίας 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (σε €) 

Χωρίς ΦΠΑ 

1 

D.1.1.2– Οργάνωση Εναρκτήριας Εκδήλωσης 

(kick off meeting) του έργου στη 

Θεσσαλονίκη   

 (1) Δύο ελαφριά γεύματα 190,00€,  

 (2) Ένα δείπνο 200,00€  

 (3) Δύο διαλείμματα με καφέ & 

συνοδευτικά 120,00€,  

 (4) Ένας φάκελος με στυλό, μπλόκ, 

ατζέντα & πληροφοριακό υλικό 

40,00€,  

 (5) Οργάνωση-Επικοινωνία-

Δημοσιότητα 150,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 700,00€ (συμπ. ΦΠΑ) 

564,52€ 

 

2 

D.1.1.2 – Οργάνωση 2ης Συνάντησης Εταίρων 

στο Kardjali της Βουλγαρίας   

 (1) Δύο ελαφριά γεύματα 160,00€,  

 (2) Ένα δείπνο 180,00€  

 (3) Δύο διαλείμματα με καφέ & 

συνοδευτικά 120,00€,  

 (4) Ένας φάκελος με στυλό, μπλόκ, 

ατζέντα & πληροφοριακό υλικό 

40,00€,  

 (5) Οργάνωση-Επικοινωνία-

Δημοσιότητα 100,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 600,00€ (συμπ. ΦΠΑ) 

483,87€ 
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3 

D.1.1.3 – Tεχνική Yποστήριξη Διαχείρισης 

και Διοίκησης  

 (1) Τέσσερις Εκθέσεις Προόδου 

(Progress Reports) 

 (2) Τέσσερις Εκθέσεις Οικονομικής 

Αναφοράς (Technical and Financial 

Reports)  

 (3) Μία Τελική Έκθεση  

ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ) 

8.064,52 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  9.112,90 

ΦΠΑ 24%  2.187,10 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.300,00 

 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης συναρτάται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παρούσας 

πρόσκλησης. 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης του 

έργου όπως αυτή ορίζεται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο.  

Το έργο λήγει συμβατικά την 31/12/2023. Σε περίπτωση που παραταθεί το έργο, θα παραταθεί και η διάρκεια 

της σύμβασης μίσθωσης έργου με νέα ημερομηνία λήξης αυτής τη νέα ημερομηνία λήξης του έργου που θα 

εγκριθεί από την διαχειριστική αρχή του προγράμματος, χωρίς επέκταση του οικονομικού αντικειμένου. 

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 
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Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου. Ειδικότερα και 

ανά παραδοτέο η αμοιβή θα καταβληθεί ως εξής: 

D. 1.1.2 Εντός μήνα μετά από την υποβολή σχετικής απολογιστικής έκθεσης υλοποίησης.  

D. 1.1.2 Εντός μήνα μετά από την υποβολή σχετικής απολογιστικής έκθεσης υλοποίησης.  

D.1.1.3 Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και για διάστημα όχι μικρότερο του τριμήνου και μετά από 

την υποβολή έκθεσης προόδου εξέλιξης των εργασιών. 

 

 

Θεσσαλονίκη, 10/08/2021 

 

                                                                                                                                              O ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

Κυριάκος Λουφάκης       

 

 

 

 


